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a Destruição do Mundo.

DesDe
 1997

Quando uma pessoa comete 
algum crime, geralmente seu ad-
vogado procura saber se não é o 
resultado de doença mental, para 
justificar o delito de seu cliente, 
e colocá-lo como não culpado, 
como se não fosse ele que houves-
se praticado a falta. Note o leitor 
que a própria advocacia tem a in-
tuição de que o ser humano pode 
ser levado a uma atitude delituosa 
por outro ser que o doutrina – o 
causídico procura saber se o cri-
minoso não foi até vítima de um 
agente estranho, mesmo que fosse 
parente próximo, amigo ou am-
biente maléfico – poucas vezes, 
coloca a vontade do delinquente 
agindo.

Essa antiga lei jurídica acom-
panha a ideia geral da sociedade, 
que desenvolveu o conceito de que 
o ser humano sofre de um mal que 
vem do mundo exterior, e não de 
sua própria vontade arruinada, 
também pelas circunstâncias so-
ciais, inclusive leis invertidas, in-
ventadas pelos juristas.

A descoberta científica da jun-
ção entre a psicose e a possessão, 
abre-nos o caminho para a reso-
lução de todos os conhecimentos 
ocultos que jaziam escondidos da 
existência humana. Todo cientista 
que não sabia de inúmeras ques-
tões em outros setores, tem agora a 
possibilidade de compreendê-las, 

usá-las 
e resol-
vê-las. A pri-
meira noção que 
devemos ter  é a de 
que o ser humano e a sociedade 
estão tortos em suas estruturas, 
motivo de ambos fracassarem em 
suas atuações – a partir daí, so-
mos obrigados a desenvolver essa 
consciência, para nos ajudar nes-
sa tarefa.

Posso dizer que a verdadeira 
medicina teria de incluir prin-
cipalmente o exorcismo, como 
sendo o fator básico da origem de 
todas as doenças, razão pela qual 
Jesus Cristo vivia o tempo todo 
de sua vida terrena exorcizando 
e orientando seus ouvintes sobre 
os elementos fundamentais da 

existên-
cia, mesmo 

que até hoje, 
a maior parte dos 

seres humanos não 
concorde com Ele, por causa da 
inversão em que vivem, se ape-
gando aos pecados, que a ciência 
denomina de patologias.

Praticamente vivemos no mun-
do sobrenatural demoníaco, mo-
tivo pelo qual todo tratamento 
psicanalítico ou médico, se não 
houver essa consciência, acaba 
sendo engolfado patologicamente 
por ele. Neste caso, temos de ser 
gratos aos escritores que desen-
volveram seus trabalhos a res-
peito da conduta dos Vampiros, 
Dráculas e do Frankenstein, que 
nos forneceram os verdadeiros 

*Psicanalista, filósofo e pesquisador inde-
pendente da física, autor de 40 livros, fun-
dador e presidente da  SITA - Sociedade 
Internacional de Trilogia Analítica, que 
unificou a ciência, à filosofia e à teologia.
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conhecimentos sobre a atuação de 
Lúcifer e seus sequazes, em nosso 
Planeta Terra. Vamos dizer que 
essa percepção é a mais próxima 
de Deus-Filho que, como sabe-
mos, possui uma capacidade mui-
to acima de qualquer pessoa. Ele 
não disse que ainda poderia haver 
mais conhecimentos do que Ele 
trouxe?

É absolutamente impossível en-
tender o ser humano e sua civili-
zação, se não houver conhecimen-
to dos demônios e suas atitudes, 
pois nosso planeta foi, desde o 
início, colonizado por habitantes 
já decaídos no tempo e espaço. 
Toda a humanidade está possuída 
pelos demônios; a questão que se 
impõe é: qual o grau de posses-
são que cada pessoa sofre? Vive-
mos no sobrenatural negativo, 
porque deixamos a união natural 
com nosso Criador, enganados 
que fomos pelos anjos decaídos – 
mas podemos ainda escolher de 
que lado desejamos ficar. Este é o 
motivo da 2ª. Pessoa da Trindade 
Divina ter descido entre nós, para 
nos conscientizar sobre essa pos-
sibilidade de escolha, desde que 
temos total e absoluta liberdade 
nesse sentido.

Norberto R.  Keppe* 
Extrato do livro Psicoterapia e 
Exorcismo
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Faculdade Trilógica Lança Cursos Inéditos em 
Gestão Ambiental e Tecnologia.

• Sessões individuais e de grupo
• Adultos, adolescentes e crianças
• Psicanalistas formados no método 
   psicanalítico de Norberto Keppe
• Sessões pessoalmente ou à distância 
  (telefone ou skype), em vários idiomas

Atendimento
Psicanalítico

Informações e marcação da 1ª entrevista:
(11) 3032-3616 
contato@trilogiaanalitica.org 
www.trilogiaanalitica.org

Odontologia Psicossomática Trilógica

Como Preservar seus Dentes Naturais
Algumas pessoas, quando estão 

com um problema dentário que pode 
ser cuidado com tratamento de canal, 
pensam, em vez disso, em extrair o 
dente natural e fazer um implante. 
Porém, o melhor tratamento é pre-
servar ao máximo o dente natural, 
pois, além de ser totalmente compa-
tível com o corpo, sua raiz possui um 
“amortecedor natural” (ligamento) ao 
redor dela. Quando mastigamos, esse 
ligamento absorve o impacto, prote-
gendo o osso. 

O  tratamento de canal consiste na 
remoção da polpa do dente, que dei-

xa de ser irrigado, mas  pode ter suas 
funções normais (mastigação) desde 
que esteja bem restaurado para evi-
tar fraturas. 

E nos casos em que só sobra a raiz 
do dente: vale a pena fazer tratamen-
to de canal? O ideal é sempre conser-
var uma raiz aproveitável. Afinal, um 
bem, por menor que seja, é sempre 
grande. Tratando-se o canal dessa 
raiz, esta pode ser usada para fixação 
de uma coroa artificial através de um 
núcleo (‘pino’).  

Todo tratamento dentário conser-
vador dos dentes naturais é traba-

São Paulo - SP  |  Av. Rebouças, 3115  |  Tel: (11) 3032 4105 |  E-mail: cursos@keppepacheco.edu.br
Cambuquira - M.G.  |   Av. N. Sra. Aparecida, 59  |  Tel: (35) 3815 3800   |  E-mail: contato@keppepacheco.edu.br

Acesse nosso site: 
keppepacheco.edu.br

Márcia Sgrinhelli - CRO-SP 25.337 
Heloísa Coelho - CRO-SP 27.357
(Av. Rebouças, 3887, atrás Shop. Eldorado) 
Tel: (11) 3814-2159 | (11) 3814-0130

www.odontotrilogica.odo.br

lhoso para o profissional, mas é bem 
recompensador porque se consegue 
recuperar a saúde e a estética bucal de 
uma forma menos invasiva e com mais 
sucesso, além de ser mais econômica 
para o cliente. 
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Novo Livro de 
Norberto Keppe

Com grande enfoque em eficiência 
energética, a Faculdade Trilógica 
Keppe & Pacheco (FATRI) é a única 
no mundo atualmente a ensinar a 
Nova Física de Norberto Keppe e de 
Nikola Tesla e sua aplicação à Tec-
nologia Keppe Motor, única na ino-
vação de motores de alta eficiência e 
usada com painéis solares sem uso 
de inversores, premiada internacio-
nalmente.

Nesse sentido, está lançando dois 
cursos inéditos - um de graduação 
e outro de pós-graduação -  ambos 
voltados para o ser humano e seu 
meio ambiente, que têm também 
a originalidade de  trabalhar com o 
Empreendedorismo e a Psico-Sócio-
Terapia, que se apresenta como um 
método de tratamento da sociedade 
e do indivíduo, ao mesmo tempo 
agente e sujeito na estrutura social, 
com reflexos na gestão ambiental.

Pós-Graduação em Gestão de Proje-
tos de Inovação Tecnológica e Eficiên-
cia Energética

Este curso, que será realizado em 
São Paulo, nas modalidades Lato 
Sensu e Livre, tem como objetivo a 
apresentação de inovação tecnológi-
ca aplicada a produtos com eficiên-

Curso Superior Tecnológico de 
Gestão Ambiental

Este curso, que  será realizado no 
Campus de Cambuquira- MG (foto 
acima), com aulas em laboratório 
da Nova Física de Keppe e deTesla 
aplicada ao Keppe Motor, contará 
também com o ensino da Psico-Só-
cio-Terapia e Empreendedorismo. 
Assim como o de pós-graduação, 
oferecerá aulas de Gestão de Confli-
tos, para melhor preparar os profis-
sionais para suas tarefas. Com seu 
aprendizado, os formandos poderão 
atuar na área de ESCOS – Empresas 
de Serviços de Conservação de Ener-
gia, prestando assessoria a empresas 
e habitações sobre como economizar 
energia ao máximo. As ESCOS come-
çam a crescer no Brasil, oferecendo 
grandes possibilidades de atuação.

Sede da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco em Cambuquira

cia energética, bem como sua gestão 
empreendedora. É aberto a todos 
os interessados, mas especialmente 
desenvolvido para profissionais gra-
duados em engenharia que buscam 
um aprimoramento profissional e 
pessoal, por meio do conhecimen-
to de metodologias ferramentas e 
técnicas integradas à dinâmica  de 
gestão de projetos de inovação, pes-
soas e empresas. Foi concebido para 
capacitar futuros empreendedores 
e administradores, que pretendam 
manter ou criar empreendimentos 
estáveis de uma forma eficiente, jus-
ta e honesta e será desenvolvido por 
meio de um estudo de caso compa-
rativo do estado da arte em eficiên-
cia energética versus a inovação 
tecnológica, com foco na concep-
ção, desenvolvimento e comercia-
lização de produto sustentável no 
mercado global.
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*Psicanalista e escritora, com 12 livros 
publicados. Vice-presidente  da SITA,   
presidente e fundadora da Associação 
Keppe & Pacheco e da STOP a 
Destruição do Mundo.

A Espiritualidade e 
a Ciência Trilógica

Av. Rebouças, 3115 
São Paulo-SP 

11 3032 4105 | 97623 8598 
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Cursos Livres 
e Oficinas 

Terapêuticas
Desenvolva-se pessoal 

e profissionalmente!

Conexões Trilógicas 
nas Artes  

Latim

Como Conscientizar 
Crianças Através de 

Histórias Infantis

Informe-se sobre início 
das novas turmas e faça 

sua inscrição:

Oficina A Cura 
pela Consciência

Grego Clássico

Cursos de Pós-graduação 
(Lato Sensu ou Livre)
Baseados na ciência desenvolvida pelo psicanalista e 
cientista social Norberto Keppe, que unificou a ciência 
à filosofia e à teologia.
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Gestão de Conflitos 
Psico-Sócio-Patologia

Terapia em Sala de Aula
Educação e Consciência

Gestão de Projetos de 

Inovação Tecnológica e 
Eficiência Energética
(Keppe Motor)

Teologia Clínica 
(Trilógica)
Psico-Sócio-Terapia

Desde que o ser humano existe, 
também existe com ele a consciên-
cia da existência de um ser supe-
rior, criador do universo e de tudo 
o que nele existe. Deus, para todos, 
seria a expressão máxima da beleza, 
verdade e bondade. É interessante 
também observar que ao lado dessa 
noção de Deus, o ser humano sem-
pre mencionou a existência de seres 
espirituais responsáveis pela criarão 
da dor, do sofrimento e do mal aos 
quais chamam por vários nomes: de-
mônios, espíritos malignos, diabo, 
Lúcifer; a intenção desses seres seria 
a de destruir a felicidade do ser hu-
mano.

Todas as tradições e escritos reli-
giosos, ou mesmo a literatura, cole-
cionados através dos séculos, men-
cionam essa luta entre os espíritos 
invejosos e a criação de Deus, que, 
originalmente, seria o reino da feli-
cidade.

A experiência clínica mostra que 
toda doença mental é acompanha-
da de um componente patológico de 
conotação espiritual muito forte. Ou 

seja, é muito comum os neuróticos, 
mais ainda os psicóticos, manifesta-
rem queixas de que veem e ouvem 
demônios, que sofrem perseguição 
de espíritos malévolos, que escutam 
vozes etc.; muitos doentes são ex-
cessivamente fanáticos por questões 
religiosas; há ainda os que parado-
xalmente manifestam uma oposição 
total à crença de qualquer espiritua-
lidade — são os ateus fanáticos.

De fato, a pessoa mais equilibrada 
é aquela que geralmente tem uma 
boa aceitação da religiosidade, uma 
preocupação ética em viver dentro 
das leis universais da beleza, verdade 
e bondade, e uma atitude de respeito 
e reverência diante do Criador. Ad-
mitem-se como seres criados por um 
ser mais perfeito e mais poderoso, ou 
por um princípio geral da ordem do 
Universo, e não se opõem ou resis-
tem a essa idéia.

Aqueles que apresentam um desvio 
no comportamento religioso, tanto 
no sentido de se fanatizarem, como 
no sentido de negarem a espirituali-
dade, são os mais doentes, quer or-
ganica, quer psicologicamente.

Essas conclusões foram todas co-
lhidas através da experimentação 
científica. Durante 35 anos, Keppe e 
seus assistentes pesquisaram a rela-
ção entre problemas de espirituali-
dade e psicopatologia em centenas 
de pacientes nos hospitais e clínicas 
de psicoterapia da SITA dos vários 
países em que trabalham (Europa, 
Brasil, Estados Unidos).

A ciência não pode se restringir aos 
fatos observáveis somente pelos cin-
co sentidos; muitos deles são óbvios 

e evidentes para todos, embora não 
possamos enquadrá-los na catego-
ria de elementos materiais (as ondas 
que levam as imagens do rádio e TV 
não são visíveis a olho nu, no entan-
to, elas existem).

Assim, não podemos permanecer 
cegos à realidade da dimensão es-
piritual; é preciso que se estudem, 
criteriosamente, as superstições e 
enganos a esse respeito e eliminar o 
perigo dos desvios, para esclarecer 
o que é a verdadeira e saudável es-
piritualidade, que deve ser também 
científica (experimental).

É a esse estudo que a Trilogia 
Analítica também se dedica: como 
é a relação entre Deus e os homens? 
Como essa relação ou os desvios nes-
sa relação podem afetá-los? Como a 
espiritualidade deturpada está rela-
cionada às doenças mentais, sociais 
e orgânicas? Sendo que Keppe cons-
tatou existir uma estreita correlação 
entre os fenômenos científicos e os 
espirituais, ele passou a considerar 
a Teologia como um dos “tripés” da 
ciência completa (trilógica), junta-
mente com a Filosofia e a Ciência.

Muitas das respostas a essas ques-
tões já estão descritas em alguns li-
vros da Trilogia Analítica, tais como: 
Glorificação, Contemplação e Ação e 
Anais dos Simpósios de Demonolo-
gia.

Cláudia B. S. Pacheco*,
Extrato do livro ABC da Trilogia 
Anaílica - Psicanálise Integral”
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Aprenda uma Língua e
Melhore sua Saúde

“Se alguém tem alguma molés-
tia crônica ou que apareça com 
uma certa frequência, é bom 
procurar as causas em sua psi-
copatologia, em sua vida intima 
(para evitar o aumento de sinto-
mas) e receber certos esclareci-
mentos sobre o que se passa em 
sua estrutura psíquica, pois, sob 
esse ângulo, a doença física é um 
verdadeiro beneficio.”

Esse trecho foi tirado do livro A 
Medicina da Alma, de Norberto 
Keppe, criador do Método Psico-
linguístico Terapêutico Trilógico 
de ensino, utilizado na Millen-
nium Línguas. 

O trecho explica por que nossa 
escola obteve os resultados mos-
trados no gráfico acima, de uma 
pesquisa realizada entre os nos-
sos alunos: 

Deixe me explicar melhor como 
isso funciona. 

Vim para Brasil em 2002 para 
estudar Psicanálise e Medicina 
Psicossomática, dentro da ciência 
trilógica. (O estudo de Medicina 
Psicossomática procura estabele-
cer as relações existentes entre as 
moléstias orgânicas e os proble-
mas emocionais. Visa também à 
correção desses distúrbios atra-
vés da psicoterapia.) 

A partir daí trabalho há vários 
anos como psico-sócio-terapeuta 
e professora de línguas na Escola 
Millennium. Nas aulas, os alunos 
aprendem o idioma através de 
textos terapêuticos sobre saúde, 
trabalho, relacionamento, econo-
mia, arte, espiritualidade etc. 

O que mais tem me impressio-
nado durante o meu tempo como 
professora é o numero de resta-
belecimentos da saúde, que os 
alunos têm apresentado. 

A aluna P., por exemplo, sofria 
de dores de cabeça constantes.  
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Contou-me que desde que come-
çou a estudar na Millennium as 
dores de cabeça desapareceram. 
Disse que tinha começado a notar 
a raiva que tinha da sua família e 
de seu trabalho – e percebendo 
os motivos da sua raiva sarou das 
dores de cabeça. 

Outra aluna B. sofria de depres-
são e tomava antidepressivos. 
Depois de seis meses de aula, me 
disse que tinha parado com os 
antidepressivos e que recebera 
alta do seu psiquiatra. A aluna viu 
uma grande relação entre a cura 
dela e o maior autoconhecimen-
to adquirido nas aulas da Millen-
nium. Além disso, falou-me que 
sempre tinha achado inglês uma 
língua chata, mas que finalmente 
tinha encontrado uma maneira 
agradável de estudar inglês, da 
qual realmente gostava. 

Como o leitor pode ver, o aluno 
na Millennium aprende a língua 
e faz uma espécie de terapia ao 
mesmo tempo. 

Anna Lindquist - Professora sueca de 
inglês, alemão, sueco e português na 
Millennium Línguas
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